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Šis ir stāsts par ANDRU, jaunu latvieti, kas pārvērtis savu 
aizraušanos ar mākslu par misiju pret sociālo izstumšanu un 
nevienlīdzību. 

Stāsts aizsākās pirms 11 gadiem, 2007. gadā, kad kādu 
dienu Andru, kurš tajā laikā strādāja par fotogrāfu, kādā no 
savu darbu izstādēm, vērojot cilvēku, kuri aplūkoja viņa fo-
togrāfijas, sejas, pārsteidza šo cilvēku skatiens. Tajā brīdī 
viņš apjauta, cik ļoti svarīgi viņam ir dalīties ar savu māks-
lu, un viņš sajutās laimīgs. Pēc mirkļa viņam prātā ienāca 
cita doma – Andrs būtu gribējis dalīties ar šo sajūtu ar visu 
pasauli, tomēr te viņš pēkšņi sabruka, saprotot, ka tas nav 
iespējams, jo tūkstošiem cilvēku nebūtu iespējas izbaudīt 
šo skaistumu, jo viņiem ir liegta viena no lielākajām dabas 
dāvanām: redze. Tobrīd brīdī Andrs saprata, kas darāms:  
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jādod akliem cilvēkiem iespēja izbau-
dīt vizuālo mākslu. 

Pasaulē, kur sabiedrība invalidi-
tāti uztver tikai kā ierobežojumu vai 
trūkumu, Andrs nolēma šo uztveri 
pilnībā mainīt un parādīt visiem, ka 
pat cilvēki bez redzes, ja viņiem tiek 
doti pareizie instrumenti, var aktīvi 
piedalīties mākslas pasaules norisēs, 
ka arī viņiem ir milzīgs māksliniecis-
kais potenciāls, ko var un vajag izteikt 
un ar ko var un vajag dalīties ar pārējo 
sabiedrību.

No šīs atklāsmes radās vēlēšanās 
izveidot sociālu uzņēmumu. Nevis 
NVO vai labdarības organizāciju. 
Andra darbība un aklie cilvēki, kas tajā 
piedalītos, radītu peļņu līdzīgi kā jeb-
kurš cits uzņēmums. Viņš atrotīja pie-
durknes un kopā ar dažiem draugiem 
un kolēģiem radīja BlindArt. Sākumā 
projekta ietvaros tika organizētas fo-
togrāfijas un taktilās glezniecības iz-
stādes un darbnīcas bērniem (un vē-
lāk arī pieaugušajiem), ko vadīja akli 
mākslinieki, kas mācīja citiem savu 
tehniku un pārdeva savus mākslas 
darbus. Parasti tās norisinājās tirdz-

https://www.facebook.com/BlindArtLatvia

Andrs  
Hermanis, 

BlindArt

niecības centros un līdzīgās vietās, 
kas piedāvāja tās uzņemt. Desmit ga-
rus gadus Andrs un viņa komanda va-
dīja projektu, iesaistot aptuveni 300 
aklus cilvēkus, sākot no bērniem līdz 
pieaugušajiem. Taču šajā laikā viņiem 
neizdevās to padarīt par uzņēmumu 
galvenokārt finansējuma trūkuma dēļ. 

Beidzot, pirms sešiem mēnešiem, 
pateicoties tam, ka kļuva pieejami ES 
sociālie fondi, Andrs saņēma grantu, 
kas deva iespēju kļūt par sociālo uz-
ņēmumu. Šodien BlindArt strādā de-
viņi cilvēki, no kuriem četras ir aklas 
sievietes, kas aktīvi strādā, mācot 
mākslu un radot neticamus mākslas 
darbus. 

“Nav viegli pateikt bērnam, 
ka, izaugot liels, viņš nebūs 
lidmašīnas pilots, tomēr 
te slēpjas šī darba lielā 
vērtība – mācīt bērniem 
izmantot savu talantu un 
virzīt viņus pareizā ceļa 
virzienā.” 
- ANDRS HERMANIS
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Šis izdevums ir tapis ar Ziemeļvalstu Ministru padomes un Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu 
atbild Latvijas Platforma attīstības sadarbībai un tas ne vienmēr atspoguļo Ziemeļvalstu  Ministru padomes un Eiropas 
Savienības oficiālo viedokli vai politiskās nostādnes.@LAPAS_LV

Raimonds Lazda
Biedrības

“Sociālās attīstības 
aģentūra Pieci airi” 

dibinātājs

https://www.facebook.com/senioruskola

Krāslavas ģerbonī ir buru laiva ar pieciem airiem, kurus 
simboliski saista ar piecām pilsētā dzīvojošām pamattautī-
bām — latviešiem, krieviem, baltkrieviem, poļiem un ebre-
jiem. Viens no diviem biedrības “Pieci Airi” dibinātājiem, Rai-
monds, atklāj, ka tieši tā arī radās biedrības nosaukums – šādā 
poli-etniskā vidē ir jāiegulda daudz darba sociālajā attīstībā, 
lai airi kopīgi airētu uz priekšu, nevis atstātu laivu riņķojam. 
Biedrības aizsākums jāmeklē 2012. gadā, kad gan Raimonds, 
gan viņa domubiedre Tatjana pārvācās uz Krāslavu un uzsāka 
biedrību “Pieci Airi”, kas kļuva par neatņemamu dzīves sa-
stāvdaļu. Tieši caur biedrības organizētajiem pasākumiem 
Krāslavas jaunpienācēji iepazina un atrada savu vietu vietē-
jajā kopienā.

Galvenie iemesli biedrības izveidošanai bija stereotipu 
mainīšana un kopienas stiprināšana. Raimonds norāda, ka 
Latvijā ir izplatīta izteikta ksenofobija un to apstiprina pētī-
jumi. Tāpat, lai gan seniori Krāslavā ir visplašākā sabiedrības 
grupa, viņi cieš no stereotipiem, un tiek uztverti kā homo-
gēna, pasīva grupa, bez vēlmes apgūt jaunas zināšanas vai 
piedalīties fiziskās aktivitātēs, taču šo gadu laikā “Pieci Airi” 
pierādīja vietējiem pilnīgi pretējo. Savā ziņā tas strādā kā 
spirāle – jo vairāk senioru aktīvi piedalās sociālajā dzīvē, jo 
vairāk samazinās stereotipu spēks, kas savukārt nozīmē, ka 
pērējiem senioriem ir vieglāk atrast arī savu vietu kopienā. 
Raimonds no savas pieredzes ir secinājis, ka Latvijā senioru 

izglītībai joprojām tiek pievērsts ļoti 
maz uzmanības un tādas iestādes iz-
veidi kā “University of the Third Age” 
vēl neparedz. Taču tas neatturēja 
biedrību no “Senioru skolas” dibinā-
šanas, kas nāca kā atbilde nu-jau-ak-
tīvā Krāslavas senioru pulka vēlmei 
apgūt jaunas zināšanas 2015. gadā.

Biedrība “Pieci Airi” pēdējos četru 
gadu laikā aicināja pieaugošo senioru 
skaitu katru nedēļu pulcēties Krā-
slavas novada centrālās bibliotēkas 
piešķirtajās telpās un ar neformālās 
izglītības metodēm apgūt jaunas zi-
nāšanas. Raimonds izsaka pateicību 
bibliotēkas vadībai un darbiniekiem, 
taču aktīvā apmeklētība ir radījusi 
nepieciešamību meklēt arvien lielā-
kas telpas. Svarīgi uzsvērt, ka ne ti-
kai apmeklētāju skaits ir mainījies, 
bet apmeklēt Senioru skolu Krāslavā 
ir kļuvis par “labo stilu”. Studenti ir 
palikuši daudz drošāki, vairāk iesais-
tās sabiedriskajā dzīvē ārpus skolas. 
Lielu prieku sniedz tas, ka biedrības 
darbā ieinteresēti kļūst mediji, un arī 
tuvumā esošie novadi. Sadarbojoties 
ar vietējo fotoskolu, tika radīta ceļojo-
ša fotoportretu izstāde, kas nesa ziņu 
par iniciatīvu tālāk. Tāpat, skolas radī-
tāji tika apbalvoti, kā “Gada Brīvprātī-
gie” jau 2016. gadā.

“Iedzīvotāju iesaistīšana 
šo projektu īstenošanā 
pati par sevi ir sociālais 
labums, jo šajos projektos 
tiek popularizēts veselīgs 
dzīvesveids un veselības 
uzvedība, kas ir nozīmīgs 
ieguldījums kopienas dzīvē.”

Paralēli skolai, biedrība organizē 
dažādas aktivitātes Krāslavas novadā. 
Daži piemēri ir: pasākumu cikls par 
garīgo veselību un veselīga dzīvesvei-
da veicinošām profilaktiskām aktivi-
tātēm; iedzīvotāju iesaiste kopienā; 
sabiedrības veselības veicināšana. 
Krāslavas novadā šobrīd tiek īstenoti 
trīs dažādāki projekti. Ja sākumā bied-
rībai pietrūka leģitimitātes vietējo 
acīs, tad laika gaitā “Pieci Airi” izcīnīja 
Krāslavas iedzīvotāju un pašvaldības 
atbalstu. Diemžēl, valsts līmenī šādas 
iniciatīvas joprojām netiek atbalstī-
tas, tāpēc ir galvenais šķērslis meklēt 
finansējumu lielākām telpām, senioru 
ekskursijām un darbnīcām. Pašreizē-
jajā situācijā lielāko daļu aktivitāšu 
Raimonds un Tatjana finansē no per-
sonīgajiem līdzekļiem.


